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За минулі чотири роки завод 
«Червова зірка» дав сільському гос
подарству країни понад 370 тисяч 
сівалок, майже на 50 тисяч більше, 
НІЖ за відповідний період дев’ятої 
п’ятирічки. Багато переконливих 
цифр і фактів було названо на прес- 
конференції журналістів обласного 
центру, яка відбулася вчора на під
приємстві. Вона була присвячена 
проблемам збільшення виробництва

сільськогосподарської техніки у. 
світлі завдань, ідо випливають з по
станови НК. КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про поліпшення плану
вання і посилення впливу господар
ського механізму на підвищення 
ефективності виробництва і якості 
роботи».

Конференцію відкрив другий сек
ретар міськкому партії М. П. Мп- 
хзйлевко. З повідомленнями ввету-

пили директор піди,. -^гва В. І. 
Карлспко, директор проектно-кон
структорського інституту ІІО грунто
обробних та посівних машинах 
,: . • заступник директора

філіалу проектпо-копструкторсько- 
техиологічпого інституту грунтооб
робних машин В. М. Верисоцький. 
Ці товариші, а також бригадир фор
мувальників, депутат Верховної Ра
ди СРСР В. І. Гетьманець і заступ
ник секретаря підприємства М. К. 
Скляни’іенко відповіли па численні 
запитання журналістів.

ОРЛЯТА!

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: 
ВНУТРІСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ

ЄЄ

У своїй промові Нй XVIII 
з'їзді ВЛКСМ Генеральний 
секретар ЦК КПРС, Голоед 
Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнев під
креслив важливість підви
щення активності роботи 
комсомольських організа
цій. Чим вищий рівень 
внутріспілкової роботи, 
чим активніше діють ком
сомольські організації, 
тим ефективнішим буде 
їхній вплив на всі сторо
ни життя молоді, суспіль
ства в цілому.

Керуючись цими вказів
ками, комітети комсомолу 
Кіровоградщини спрямо
вують свої зусилля на по
ліпшення якісного складу 
ко/лсомольських організа
цій, удосконалення робо
ти 3 неспілковою Л'ЮЛОД- 
дю, підвищення ролі кри- 
тини і самокритики та 
розв'язання інших важли
вих організаторських зав- 
дань.

Після XVIII 
ВЛКСАА у складі 
комсомольської 
ції збільшилась

з'їзду 
обласної 
організа- 
кількісгь

робітників, колгоспників, 
службовців. Чисельно зро
сли ко/лсомольські органі
зації в будівництві, па 
транспорті, в торгівлі, у 
сфері побутового обслу
говування, тобто в тих га
лузях, які потребують 
найсерйознішої уваги. 
Всього ж за цей період 
у комсомол було прийня
то близько 40 ТИСЯЧ ЮН<5-
нів і дівчат.

Я не випадково почав з
питання зростання комсо
мольських лав. Адже са
ме з цього починається 
ефективність усієї внутрі
спілкової роботи. Добре 
поставлено роботу по при
йому у ВЛКСМ у Знам’ян- 
ській, Олександрійській 
міських, Маловисківській, 
Олександрійський, Ново- 
миргородській, Олександ- 
рівській, Новоукраїнській 
районних комсомольських 
організаціях, де свято 
вручення комсомольсько
го квитка залам ятовуєгь- 
ся юнакам і дівчатам на 
все життя. Такий факт: у 
колгоспі «Союз» Знам’ян- 
сьного району за 1979-й І 

чотири місяці нинішнього 
року в комсомол прийня
то 19 чоловік. Незабаром 
організація спілчан гос
подарства ще більш зрос
те.

Це мало б послужити 
хорошим прикладом для 
Кіровоградського міськ
кому, ДобрОЕЄЛИЧКІЕСЬКО- 

го, Долинського, Новоар- 
хангельського, Кірово
градського райкомів ком
сомолу, які без усяких 
причин знизили кількість 
прийому у БЛКСМ пра
цюючої молоді. Щоб 
якось виправдати свою 
бездіяльність, дехто з ак
тивістів посилається на 
відсутність бази зростан
ня. Однак далеко не зав
жди ці виправдання ма
ють під собою грунт. На
приклад, на Кіровоград
ському чавуноливарному 
заводі нині працює 325 
спілчан. За п’ять місяців 
цього року тут прийнято Б 

комсомол лише п’ять юна
ків і дівчат. А неспілкової 
молоді на підприємстві 
150 чоловік. Отже, причи
на не в тому, що немає 
кого приймати. Те ж саме і 
в Кіровоградському авто
транспортному підприєм
стві 10061. З 80 чоловік 
нєспілкоеої молоді ниніш
нього року комсомольця
ми стали тільки деос.

Важливою складовою 
частиною внутріспілкової 
роботи є 'облік членів 
ВЛКСМ, чітка, наукова ор
ганізація справи. Чимало 
недоліків у цьому в Кі- 
ровському м. Кіровограда, 
Голованівському, Петрів- 
ському районах, де значна 
кількість комсомольців ви
була зі своїх , організацій 
без зняття з обліку.

Для поліпшення внутрі
спілкової роботи в комсо
мольських організаціях у 
квітні—травні нинішньою 
року було проведено об
ласні комсомольські збо
ри «Статут БЛКСМ — за- 
нон твого життя», в яких 
узяли участь 106936 спіл
чан. На зборах юнаки і дів
чата детально аналізували 
виконання статутних вимог 
кожним комсомольцем, 

давали справедливу ©цін
ну своїлл товаришам. Було 
розглянуто 630 персональ
них справ спілчен, накла
дено 115 стягнень за пору
шення Статуту. Важливо, 
щоб така принциповість 
була для юнаків і дівчат 
законом увесь час. Адже 
тільки так формується ак
тивна життєва позиція 
кожного, тільки так міцні
ють леви нашої спілки.

Еоссни відбудуться звіт
но-виборні збори в пер
винних КОАЛССМОЛЬСЬКИХ 
організаціях. їх особли
вість полягатиме в тему, 
що спілчани звітуватимуть 
про свою виробничу і гро
мадську діяльність не 
тільки в масштабах одно
го року. 1980-й — завер
шальний рік п'ятирічки 
ефективності і якості. 
Ефективності і якості в 
усьому. Тему й готувати
ся до зборів потрібно вже 
зараз, аби вийшла кон
кретна, ділова, принципо
ва розмова про здобутки 
і недоліки, про те, що 
можна взяти як досвід, в 
над чимось попрацювати, 
викоренити хибну практи
ку.

Нещодавно бюро обко
му комсомолу прийняло 
постанову про проведен
ня звітів і виборів і за
твердило організаційно- 
політичні заходи щодо ці
єї важливої кампанії. Осо
бливу увагу слід зверну
ти на добір і підготовну 
комсомольського активу. 
Бід того, хто вестиме спіл
чан за собою, хто мобілі— 
зуватиме їх на ударну 
працю та активну громад
ську діяльність, залежить 
ефективність роботи пер
винної в цілому.

Не менш важливо про
нести звірку членів 
ВЛКСМ, привести у від
повідність зі Статутом 
комсомолу структуру ком
сомольських організацій, 
установити чіткий конт
роль за виконанням ком
сомольських доручень.

Багато аспектів внутрі
спілкової роботи, що ви- 
/лагають серйозного якіс
ного поліпшення. Адже І 
в ленінський рік, і надалі 
кожному з нас треба пра
цювати по-ленінському, 
пс-комуністичному, аби 
гідно зустріти XXVI з'їзд 
КПРС, завжди бути на пе
редньому краї.

А. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій обкому
ЛКСМУ.

КОРМИ — ТУРБОТА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

ХРОНІКА
«ЗЕЛЕНИХ ЖНИВ» 

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ 
КОСАРІ

Юнаки і дівчата колгос
пів «Україна» та імені XX 
з'їзду КПРС Головашз- 
ськиго району гаряче від
гукнулися на іиіціатяну 
гайворопських нормодо- 
бувшжів, схвалену бюро 
обкому Компартії України. 
Воші вирішили заготовити 
но дві тонни дикоросту
чих трав і но центнеру 
гіллячкового корму.

Своє зобов’язання мо
лоді хлібороби успішно 
викопують. Воші вже на
косили і передали госпо
дарствам для виробництва 
трав'яного борошна 70 
тонн різнотрав'я. Поміч
ник бригадира тракторної 
бригади колгоспу імені XX 
з'їзду 1\НРС молодий ко
муніст Микола Лндрійчук 
значно перевиконав зобо
в'язання: він накосив по
над три тонни трави.

О. ГАЙКО.

ВІДЗНАЧИЛИСЯ 
МОЛОДІ

Заготовити вдосталь 
кормів для громадської 
худоби — таке завдання 
поставили перед собою 
комсомольці і молодь кол
госпу «Дружба». Разом зі 
старшими товаришами во
ни косять багаторічні тра
ви, закладають сінаж. 
Особливо відзначаються 
молоді трактористи Воло
димир Лртіїмов та Володи
мир Булахов, які підво
зять зелену масу до тран
шеї. їхній денний виробі
ток становить 110—120 
тонн па кожного. Сьогодні 
хлопці разом зі своїми ко
легами вийшли па субот- 
иик но заготівлі кормів.

Л. КОЛЯДА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Дружба» Олєк- 
сандрівського району.

Юнармійці шести нс- 
манд (СолгутІЕСькаї се
редньої школи Гайворон- 
сьнсгс району. Кіровоград
ської десятирічки № 19,
Доликсьної середньої шко
ли № 2, Новопразьної деся
тирічки Олександрійського 
району, Добровелкчкіьсь- 
кої школи-інтериату і чет
вертої Світловодсьної се
редньої школи), 66 стар- 
шокласниніе змагалися в 
силі, спритності, сміливос
ті, вмінні, боролися за єди
ну путівку на республікан
ські змагання гри.
вл ЕЛЕГКО пройти всі і’И- 
■® пробування гри. одна
ково добре бігати, стріля
ти, .-звати правила дорож
ньою руху і протипожеж
ної безпеки, ходити за ази
мутом, ставити намети і 
робити ще багато іншою, 
що повинен уміти юнармі- 
сць. 1 змагання фіналу (їх 
було поки іцо три) свід
чать. що кожен учасник 
володіє необхідними на
виками. Одні роблять це 
трохи краще, інші — не 
так швидко. Та головне — 
всі юнармійці захоплені 
і рою, прагнуть запозичіп и 
все краще у своїх суперни
ків.

... Ідуть змагання з вог
невої підготовки. Перший 
етап — неповний розбір і 
складання 
лапншісова. 
оцінюються 
пою системою.

Ще 1 ще раз тренуються 
юні долинці Сашко Ткач і 
Андрій Котибенко. Через 
хвилппу вони демонстру
ватимуть свої СПРИТНІСТЬ.і 
вміння перед суворими ек
заменаторами. Та хлопці 
не хвилюються, адже роз
бір і складання автомата 
— їхня улюблена справа, 
і результати у них завжди 
були найкращими: . . ..... ..
ЗО секунд, 
виступлять 
ні?

Особливо 

автомата На
дії учасників 
за гі'ятибаль-

менше
Цікаво, як же 
хлопці сьогед-

В ЦЬОМУ ЕІЩІ

відзначилися представни
ки Солі-утівсьисї серед
ньої школи. Женя Коваль 
приніс команді найбільшу 
кількість таких потрібні :< 
очок. Яою результат — 
рівно 20 секунд при нормі 
45. Це — рекорд гри.

Другий етап змагань з 
вогневої підготовки — 
стрільба з автомата Ка
лашникова. Сьітловодсьча 
команда покладає великі 
надії на Ірину Булгакову, 
у якої зі стрільби третій 
розряд для дорослих. Але 
дівчина, мабуть, хвилю* 
валася. і пе, звичайно, по
значилось па її результаті 
— лише ЗО очок з 50 мож
ливих... (Справді, надпор
ив хвилювання не яриво1 
дпть до перемоги).

І знову лідирують солгу- 
тівські школярі. Вени на
брали 2Н2 очка з 300 мож
ливих. Другий результат у 
світловодської команди — 
266 очок. Третіми стали кі- 
ровоградці.
очей.

Закінчився 
день юнарміііців. Еін був 
напруженим, складним. Ба
гатьом командам він- при
ніс такі бажані очки, доз
волив остаточно визначи
ти Й утвердити СЕОЇ сили.

Що ж. перший крок до 
перемоги зроблено. Яким 
же буде другий, ще склад
ніший? Адже попереду -- 
змагання з багатоборства 
ГПО, конкуре строю і пісні 
та «бойових листків», ьій- 
ськоао-спортнвна комбіно
вана естафета (її чекають 
з нетерпінням усі учасни
ки).

Щасливого вам маршу, 
юнармійці І

У них 255
чробочий«

Він був

Т. ЖЕЛЄЗНЯКОВА, 
спецкор «Молодого 
комунара».
61-й кілометр 
Бобриноцького шосе.

Фото В. rFHBA.



2 cznop „ІИолоджй жожунар" 21 чгерння- 1PSO рожу

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Співдружність-
17 червня в Будинку культури імені Жовтня 

м. Кіровограда відбулася міська науково-прак
тична конференція «Вдосконалення і розвиток 
зв’язків науки з виробництвом — важливий 
фактор підвищення ефективності економіки 
міста». Вона відкрилась доповіддю другою 
секретаря міськкому Компартії України, кан
дидата економічних наук ІУЇ. П. Михайленка. З 
рефератами виступили завідуючий Придніпров
ським відділенням Українського філіалу НДІ 
праці О. Д. Руснак, проректор Кіровоградсько
го інституту сільськогосподарського машино
будування по науці В. Ю. Комаристов, заступ
ник секретаря парткому заводу «Червона зір
ка» М. К. Скляниченко, головний інженер за
воду тракторних гідроагрегатів Г. В. Бугрєєв, 
директор Кіровоградського центру науково-тех
нічної інформації та пропаганди І. В. Бонда
ренко 1 директор Ьроектно-конструкторського 
інституту «Грунтомащ» А. Ф. Шило.

на вищий рівень

прогресу робить молодь. 
Новою формою спів
дружності науки і ви
робництва стало науко
во-виробниче об'єднання 
КІСМ — завод «Черво
на зірка». Молоді нау
ковці, студенти, уклав
ши договори з підприєм
ствами, розробили ряд 
цікавих техїгічннх нови
нок, які успішно впро
ваджено у виробництво.

Тим часом, говорило
ся на науково-практичній 
конференції, в роботі но

РЕАЛЬНЕ втілення у 
практику промисло

вих підприємств Кірово
града, відзначалося на 
конференції, знаходить 
ініціатива харківських 
машинобудівників і вче
них по прискоренню 
створення і впровад
ження у виробництво 
нової техніки і прогре- 

• сивної технології. Завдя
ки тісним зв’язкам нау
ковців з виробничими 
колективами на підпри
ємствах міста протягом 
чотирьох років десятої 
п’ятирічки на серійне ви
робництво поставлено 
понад 400 нових машин, 
приладів та одиниць ус
таткування. комплексно 
механізовано й автома
тизовано 16 цехів і 
дільниць, уведено в ек
сплуатацію 2500 оди
ниць високопродуктивно
го устаткування, понад 
120 механізованих і кои- 
вейєрннх ліній, впро
ваджено понад 3 тисячі 
заходів по планах нової 

(техніки, та оргтехпла- 
нах. У цілому промис
ловість обласного цсит-

ру завдяки підвищенню 
технічного рівня вироб
ництва отримала еконо
мічний ефект у 8,4 міль
йона карбованців, умов
но вивільнено від руч
ної праці 2400 вироб
ничників. Порівняно з 
відповідним періодом 
дев’ятої п’ятирічки ви
пуск промислової про
дукції збільшився на 
480 мільйонів карбован
ців, понад план реалізо
вано продукції на 23 
мільйони карбованців.

Доповідач і промовці 
підкреслили, що за ос
танні роки значно акти
візували свою роботу 
тсхніко-скономічні ради, 
створені на громадських 
засадах при міськкомі 
та райкомах партії, пар
тійні комітети заводів 
«Червона зірка», трак
торних гідроагрегатів, 
радіовпробів, інституту 
сільськогосподарсько г о 
машинобудування, При
дніпровського відділення 
Українського філіалу 
НДІ праці. Важливіш 
внесок у справу приско

рення науково-технічного

зміцненню зв’язків нау
ки з виробництвом є сут
тєві недоліки. Наприк
лад у таких галузях, як 
м ясомолочна і місцева 
промисловості, де техніч
не переозброєння вироб
ництва і впровадження 
прогресивної технології 
ведеться повільними 
темпами. Не виконують
ся завдання по освоєн
ню капіталовкладень і 
введенню в експлуатацію 
об’єктів промислового й 
соціально - культурного 
призначення. Ще багато 
розробок виконується па 
низькому рівні і не від
повідає завданням сього
дення, їх впровадження 
здійснюється лише в 
рамках окремих під
приємств, і не знаходить 
поширення. Трапляється, 
ці розробки не дають 
очікуваних результатів, 
а відповідно й не впли
вають позитивно на роз
виток економіки.

Учасники конференції 
ознайомилися з нової.) 
науково-технічною літе
ратурою, переглянули 
нову кіноінформацію, за
пропоновану Кіровоград
ським центром науково- 
технічної інформації та 
пропаганди. інжепери-
конструкторп, планови
ки, технологи, партійні, 
профспілкові та комсо

мольські працівники
прийняли 
ції щодо

рекомеда- 
ноліпшенна

зв’язків науковців з ви
робничими колективами, 
здійснення важливих на
уково-технічних, еконо
мічних і соціальних зав
дань розвитку обласного 
центру.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
завідуючий відділом 
пропаганди Кірово
градського ІДНТІ.

У різних місцях живуть і працюють Людмила РОМА- 
ЗВА і Петро СИДОРЕНКО, яних ви бачите на знімку на- 
ого фотокореспондента Василя Гриба. Людмила — з Кі- 
івограда. Петро — з Голованівська. Люди, різні за про- 
есіями. Але виконують одну благородну справу. Вони 

пропагандисти гуртків комсомольського політнавчан- 
,. І з цим громадським дорученням справляються доб-

ТВОЮ КНИЖКОВУ

для тих, 
хто 
НАВЧАЄТЬСЯ

До магазину № 9 «Тех
нічна й сільськогосподар
ська кнніа> облкниготоргу 
надійшли нові видання па 
допомогу професійно-тех
нічній освіті молоді:

МАТВЄЄЗ А. А„ БОРИ
СОВ Д. М. Креслення. М., 
«Высшая школа». 1980. 
Ціна ЗО icon.

У книзі викладено ос
новні правила добудови 
зображень на технічних 
кресленнях, наведено дані 
по машинобудівних та бу
дівельних кресленнях, чи
танню електричних схем.

Довідник молодого трак
ториста. «Высшая школа», 
1980. Ціна 55 коп.

У довіднику дано корот
кі відомості про всі трак
тори. самохідні шасі, що 
випускаються промисло
вістю і використовуються

в сільському господарстві.
Довідник розрахований 

па учнів СГ1ГУ і праців
ників сільського господар
ства.

ПИЛИПЕНКО М. С. Слю
сарна справа. К., «Уро
жай,, 1980. Ціна 15 коп.

Мета посібника — дати 
майбутнім механізаторам 
необхідні знання, навчиш 
їх основних прийомів ви
конання слюсарних робіт, 
правильно використовува
ти інструменти і пристрої, 
потрібні при проведенні 
технічних обслуговувань 
та ремонтів тракторів і 
сільськогосподарських ма
шин.

БОЛОТНОВ П. М. Механі
зація робіт у вівчарстві. 
М.. «Высшая школа.,. 1980 
Ціна 'їй кой.

Ііосіопик розрахований 
на учнів СИТУ, що вчаться 
на майстрів вівчарства.

Довідник молодого слю
саря по ремонту і регулю
ванню приладів системи 
живлення і гідросистеми 
тракторів, автомобілів і 
комбайнів. N.. «Высшая 
школа». 1980. Ціна 75 коп.

Довідник розрахований 
пд слюсарів по ремонту і 
регулюванню опалюваль
ної’апаратури та гідрав
лічних систем.

Т. САЛАМАТКІНА, 
завідуюча магазином.

ТОВАРИШ ПІДЛІТОКІ

Форму бійців будівель- ЯФорму бійців будівель
них загонів наділи разом 
я студентами вісімсот 
іенінградських хлопча
ків. їх чекають у Нечор- 
юзем ї, на Саяно-Шушен- 
:ькій ГЕС, на БАМі.

У числі тих, кому ви- 
івлено довір’я, — колиш- 
іі «важкі» підлітки, що 
найшли в осооі студен
ів доайливих і суворих 
іаставників. Для Ьага- 
ьох із них нинішнє тру
дове літо стане другим, 
кореспондент ІАРС
1. Михайличенко попро
сив кількох хлопців роз- 
ювісти про минуле літо і 
^пропонував прономен- 
уаати їхні висловлюван- 
я командиру обласного 
■ітабу СЬЗ Є. Губахіну.

...ЗАПИШІТЬ
МЕНЕ

» ВСЕСОЮЗНИЙ 
РЕЙД-ПЕРЕВІРКА 
РОБОТИ 
МОЛОДІЖНИХ 
ГУРТОЖИТКІВ

О АСТО гуртожиток назя- 
азють рідним домом. У 

цих словах глибокий смисл. 
Адже з нашому місті налі
чується 48 помешкань, де 
прожисає понад 12 тисяч 
чоловік робітничої і сту
дентської молоді. Міськком 
комсомолу і координаційна 
рада не раз проводили рей- 
ди-перевіркя, які показали, 
що справді рідною домів
кою для хлопців і дівчат 
стали гуртожитки № 1 за
воду радіовиробів, № 2 Кі
ровоградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування та інші.

Скажімо, гуртожиток № 1 
заводу радіовиробів пов
ністю укомплектований 
твердим і м’яким інвента
рем, на кожному поверсі с 
кімната для занять?'Тут об
ладнано їдальню, перукар
ню тощо.І ВСЕ ж доводиться біль

ше говорити про нега
тивне, що досить міцно 
прижилося в багатьох наших 
гуртожитках.

Дев’ятиповерхове примі
щення гуртожитку заводу 
друкарських машин розра
ховане на 600 чоловік. Є тут 
пересувна бібліотека, та в 
ній немає підручників для 
учніз середніх і вищих уч
бових закладів. Ленінської 
кімнати немає. Не створено

жодного гуртка художньої 
самодіяльності.

До речі, всі 33 душозі не 
працюють. Вони в аварій
ному стані. Сміттєпровід не 
діє, і тому сміття з верхніх 
поверхів доводиться зноси
ти у відрах на подвір’я, ад
же ліфт теж зіпсований.

Щоб картина цього «до
машнього затишку» була 
повною, додамо ще такий 
факт: у гуртожитку не ви
стачає 146 шаф для одягу, 
бракує холодильників, тим- 
то жильці тримають свої 
продукти де завгодно, на
віть під ліжками.

На жаль, не краще стано
вище склалося 
житку заводу 
гідроагрегатів, 
408 чоловік.

і в гурто- 
тракторних 
де живуть 
Тут також 

практично ніде зберігати 
продукти і посуд. Відчува
ється гостра потреба в на
стінних килимах і доріжках 
на підлогу.

І тут душові в аварійному 
стані. Не працюють уже 
кілька місяців. Труби в ду
шових течуть, штукатурка 
обвалюється.

У гуртожитку ні їдальні, 
ні буфету. Між іншим, у 
довідці про перевірку гур
тожитку від 28 червня ми
нулого року зазначалося: 
«На сьогодні йде обладнан
ня прибудови, в якій будуть

розташовані ленінська кім
ната, буфет». Це «обладнан
ня» тягнеться вже рік, і кін
ця будівництву не видно.

Поки що в нашому мате
ріалі мовилось про робіт
ничі гуртожитки. Але і В 
студентських не все гаразд. 
Приміром, давно вже по
требують капітального ре
монту, як це не парадок
сально, гуртожитки... буді
вельного технікуму і гурто
житок № 1 педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна.

А ось у гуртожитку № З 
технікуму механізації сіль
ського господарства не 
проведено газової і не від
ремонтовано сантехнічної 
системи, через що тут не 
діють душові.

Ще одне. По одній або 
дві розетки мають гурто
житки будівельного й коо
перативного технікумів. То
му, щоб працювати з лічиль
ними приладами, учні цих 
закладів удаються до ризи
кованих експериментів. Во
ни викручують з патронів 
електролампочки і до ого
лених дротів прикріплюють 
штепселі лічильних прила
дів. Хотілося б, щоб на цей 
факт керівники будівельно
го. й кооперативного техні
кумів звернули особливу 
увагу. Адже тут ідеться не

тільки про порушення еле
ментарних правил протипо
жежної безпеки, а й про 
сумні наслідки, пов язані 
з життям самих учнів.

Що ж до гуртожитку буді
вельного технікуму, то, як і 
раніше, він нагадує нелюби
ме дитя безтурботних бать
ків. У його кімнатах не ви
стачає на всіх пожильців 
тумбочок, книжкових па
лиць, графинів, половиків, 
шафи розвалюються, м яко
го інвентаря зовсім немає 
і т. д.

Список подібних фактів 
можна продовжити. Всі во
ни свідчать, що сьогодні в 
більшості молодіжних гур
тожитків міста побутові 
умови незадовільні. Куль
турно- виховну роботу тре
ба поліпшити.

У бібліотеках-пересувках 
багатьох гуртожитків книг 
мало. Наприклад, у бібліо
теці обласного рембудтрес- 
ту є всього лише 85 при
мірників різних видань. Пи
тання ж про створення біб
ліотек у гуртожитках заво
ду тракторних гідроагрега
тів взагалі замовчується.

Не на належному рівні і 
спортивно-масова робота.
Багато мешканців гуртожит
ків не беруть участі у зма
ганнях міської спартакіади. 
Не працюють спортивні сек-

ції, не складають норм ком
плексу ГПО жильці гурто
житків заводу тракторних 
гідроагрегатів, обласного 
управління зв язку, заводу 
друкарських машин, музич
ного училища.

Навряд чи мешканці цих 
гуртожитків з гордістю на
зиватимуть їх рідним до
мом. Безумовно, в даному 
разі є чимало об'єктивних 
причин, якими легко можу І ь 
забронювати свою відпові- 

' дальність господарські і 
профспілкові керівники, а 
також комсомольські ватаж
ки. І все ж багато в чому 
винні самі жителі гуртожит
ків. їхня інертність і пасив
ність в організації змістов
ного дозвілля, вечорів ціка
вих зустрічей, у створенні 
гуртків художньої самоді
яльності, спортивних секцій 
тощо виливається у форму 
байдужого співіснування. У 
початкову форму молодого 
міщанина. І саме тут своє 

•вагоме слово повинні ска
зати комсомольці. Слово 
дії, слово активності, слоао 
творчості.

О. КОНОНЕНКО, 
інструктор Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу.

ОЛЕГ С.: про мене ра
ніше говорили, як про 
пропащого нехлюя. При
знаюсь, було за що. вч 
загоні я вперше відчув 
себе потрібним і корис- " 
ним: був старостою па
латки, стежив за поряд
ком.

Командир: У студен гін 
— традиція: підлітки ча 
рівних правах беруть 
участь у житті загону. 
Бонн обговорюють соціа
лістичні зобов’язання, 
питания оплати праці, ор
ганізацію побуту і відпо
чинку. Ветерани загону 
довіряють їм бути по
мічниками завгоспів, 
квартир’єрами, випуски-: 
ти «блискавки» і фотога- і 
зети, керувати агітколек- '■ 
нивами. Захоплюючи лід- ? 
,'ІІТКІВ життям комуни, 
Судзагоііівці дають їм 
можлпвіс і ь Перекопа пі- 
ся, що можна заслужи і;; 
авторитет не тільки у 
своєї вуличної компаїгї, 
а й у старших товаришів.

МИКОЛА К.: В загоні 
здорово! Спочатку, прав
да, стомлювався, хоча й 
працював менше за ін
ших — у нас неповний 
роооций ден». Зате вечо
рами табір неначе ожи
вав: концерти, спортивні 
змагання, вікторини; Зро
зумів, що коли захотіти, 
можна дуже цікаво ор
ганізувати своє ДОЗВІЛ
ЛЯ. Вирішив обов'язково 
попроситися знову В буд- 
загін.

Командир: Такі прось
би надходять від бага
тьох підлітків, і ми ста
раємося їм не відмовля
ти. Правда, ставимо умо
ви’ маги хороші халакте-ік 
рпетики зі школи або з 
професійно - технічного 
училища. Бійці СЬЗ за
довго до ліга знайом
ляться з підлітками. Зу
стрічаються з їхніми 
батьками, педагогами, 
взнають особливості ха
рактеру підопічних, їхні 
нахили. Весною для ко
мандирів і комісарів за- 
юпів, у складі яких ви
їздять підлітки, було ор- 
і авізовано спеціальне 
кавчання: лекції читали 
соціологи, психологи і 
псдаїоги.

СЕРГІЙ К.; У будзагані 
я керував музичним ан
самблем. А коли запропо
нував організувати ан- 

Ісамбль при житловій кон
торі, мені сказали: «До
сить із нас твоїх «кон
цертів». Було б добре, 

. якби будзагін був цілий 
Рік.

І Командир: Перші такі 
II. загоїш вже створено: > 
І шефство над підлітковим 
І клубом «Каравала», иа- 
I приклад, узяли студевт- 
I ські загони університету. 
І їхні підопічні весь рік 
І училися в секціях і гурт- 

• ках, організованих сту- 
I лентами, жили за стату

том СБЗ. Так що на бу-
I дови виїхав 

сформований 
Щоб підбити 
такого шефства, почекає
мо до осені, до повер
нення загону.

повністю 
колектив, 
підсумки



»1 Yepasjr 1980 року пМолоднй комунарі

«ноя п/сня, 
ГІТЛРЛ І я»—
Iа” *азвав свій Концерт 
Студент-заочник п’ятого кур
су музично-педагогічного 
факультету Кіровоградсько
го педінституту Оленсандр 
Пеанов. А ті, кому пощасти
ло того вечора почути і по
бачити його на сцені акто
вого залу, відкрили для се
бе маленьний і дивний світ 
світ його пісень.

Статистика — наука сер
йозна. Па це звертали ува
гу ще Ільф і Петров. А втім, 
^овсім' недавно мій прия
тель. що займається шітан-

Два портрети
АКТУАЛЬНОЇ

КІЛЬКИ можна випробу- 
вати долю? 9 листопа

да минулого року, 3 і 6 
червня цього року комп’ю
тер, що ніс вахту в штаб- 
квартирі командування про
типовітряної оборони Пів
нічної Америки, повідом
ляв про початок радянсько
го ядерного нападу на Спо
лучені Штати і приводив у

нями статистики, розповів 
таке. Якщо кількість гітар, 
які е в громадському й при
ватному користуванні, поді
лити на кількість сімей кра
їни, то якраз і отримаємо 
цифру 5,7. Показник як ба
чимо, солідний, а от хороші 
гітаристи — явище рідкісне, 
співакн-гітаристи — взагалі 
лічені.

Ь піснях О. Іванова не 
знайдеш хитромудрої гри 
ііапівреальннх образів чи на
громадження суб’єктивних 
символів, якими так часто
стали зловживати в проце
сі пошуку нових поетичних 
форм молоді поети і вико
навці.

Вінш — частка його са
мого, засіб його існування і 
самовираження. Це поміча
єш відразу і но тому, як 
ніжно його пальці стиска
ють гриф гітари, і по тому, 
як хвилюється вій після
кожної виконаної пісні. То
ліричні й прозорі, нцче хви
лі рідної Синюхи, що «то
несенькою жилкою пульсує в 
далеких степах», то сповне
ні громадського звучання 
— вони створюють у залі ту 
неповторну й рідкісну ат
мосферу співпереживання і 
причетності до всього, що 
ді-- гьвя навколо тебе.

Після концерту були кві
ти, щирі оплески, побажан
ня виступати частіше. Хтось 
пачіть сказав невеличку 
Промову і пожалкував з 
приводу того, що рідкісний 
іалаит 30-річпого директора 
інколи мистецтв із Віль
шанки розкрився так пізно. 
ГІодумалося, що промовцю 
в певний момент забракло 
слів. Уміння розповісти про 
складний, сповнений супе
речностей світ так натхнен
но й просто, мабуть, рідко 
приходить у дитинстві...

М. ПИЛИПЕНКО.

І/° О.’ІІІ я дивлюся на це замріяне об- 
личчя, натхнене світлим, високим 

задумом, на пам’ять мимоволі прихо
дять такі хвилюючі і водночас сумовиті 
рядки:

Здравствуй, племя младое,
незнакомое,

Не я увижу поздний возраст твой.
Ці широко відкриті очі, що неначе 

увібрали в себе недосяжний світ люд
ського генія, випромінюють чарівну 
мелодію незабутніх поетичних рядків. 
Рядків, які схожі на прозорі й сріб
лясті ручаї, що, зливаючись у нестрим
ні строфи, буквально все змітають на 
своїм шляху. 1 тоді, опинившись у їх
ньому вирі, стоїш, ніби приголомше
ний цим нечуванпм дивом, і тільки ми
моволі в думці повторюєш:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной 
Ты катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой.
Це очі поета, які пронизують душу 

щемливим поглядом великого митця. 
Очі, про які сучасники поета казали, 
що вони були по-справжньому прекрас
ні.

Коли я дивлюсь па ці великі, розкрп- 
лені світлою мрією очі, чомусь бачу 
перед собою звичайні чоловічі руки. 
Натруджені, міцні, з чутливими, як у 
музиканта, пальцями.

2 ...........

ЯКБИ я наважився малювати порт
рет кіровоградського скульптора, 

члена Спілки художників Радянського 
Союзу. А. 10. Мацієвського, то почав би 
з рук. Саме з них, неспокійних, важких

У хвилину відпочинку і таких легких і 
вмілих у годину творчого піднесення.

Скільки за своє жнггя вони переміси
ли гончарної глини, бетону, перетягли 
важучих брил граніту, перев’язали ар
матури! Коли б усе це скласти докупи, 
то, мабуть, народилася б гора, висотою 
в кілька десятиріч напруженої і важ
кої роботи. Важкої не тільки в розу
мінні фізичної (це зрозуміло само со
бою), а й у розумінні болісних пошу
ків, сумнівів, почасти прикрих невдач.

1 все ж чи не найбільшу радість піз
нали ці руки три роки тому, коли 
якось у себе в майстерні скульптор 
відчув, як під його пальцями почала 
оживати глина. Так, Мацієвський збаг
нув, що нарешті він знайшов те, чого 
шукав у своїх безсонних ночах і в по
темнілих портретах музеїв Ленінграда; 
те, що мучило і непокоїло його весь 

. час, доки він гарячково перебирав і 
відкладав одну композицію за одною. 
Оживити образ геніального Пушкіна 
ніяк не вдавалося...

Коли глянув на годинник, то очам не 
повірив. Була вже північ, а в майстер
ню він прийшов ще вдосвіта. Мацієвсь- 
киіі втомлений провів рукою по спітні
лому чолу і розігнувся, На тлі блідо- 
жовтого вікна, що освітлювалось ліх
тарями знадвору, велично вималюва
лось погруддя О. С. Пушкіна. Він зав
мер у півоберті до скульптора, і цей 
рух був настільки природним, що, зда
валося, ще мить — і поет прочитає 
своє знамените:

Нет, оесь я не умру— душа
в заветной лире 

Мой прах переживет...
Це було три роки тому.

♦ * «

Нещодавно напроти фасаду нового 
корпусу Кіровоградського державного 
педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна відкрито погруддя великого 
поета, автором якого є А. 10. Мацієвсь
кий. У створенні пам'ятного знака йо
му допомагали архітектори В. А. Віз- 
няк, А. Л. Губепко.

Відзив погруддя молодий майстер- 
гальваннк Ілля Трсмбач.

Висота постаменту — три метри, по
груддя — ОДНІ! метр.

Червень котить до Пушкіна дзвінко
голосі прибої студентів, котрі несуть 
йому живі квігп, любов і глибоку шану. 
Спішать до поета, який колись ходив 
вулицями вашого міста, юні й літні кі- 
ровоградці. Шумлять йому вічну славу 
акації і тополі. Сурмить про нього зав
трашній день.

В. ГОНЧАРЕНКО.
На знімку: бюст О. С. Пушкіна 

скульптора А. Ю. Мацієвського.

Фото І. КОРЗУНА.

тера самі по собі вже ато« 
ринні. їм передувала принТ 
ЦИПОЗа помилка в політик* 
кому судженні, а сама) 
припущення про високий 
ступінь імовірності ралю« 
вого радянського нападу.

Спадає на думку два по« 
яснення цієї помилки.

По-перше, наявне само
отруєння в ході старої гри 
в «росіяни йдуть». Так бага
то сказано і та.< багато ка
жуть про «радянську воєнну 
загрозу», що у самих ви'« 
гадників може виникнути 
сумнів: а що коли це прав
да? З іншого боку, можної 
послатися на заяви бага4

Війна волею випадку 
чи мир волею розуму?

НОТАТКИ ПОЛІТИЧНОГО ОГЛЯДАЧА

иімзво нині в загоні-супутнину «Орлята», організованому при 
боатолюбівс.ькій середній школі Долинського району. Захоплю- 
Я=жі до дендропарку «Веселі Боковеньни», екскурси, за- 
гадковіД«Дні казок», спортивні змагання і, звичайно ж, цікаві роз- 

НОВІЛІ Андрійка Копійка і Толі Вілика -

ти Світланою ТИМЧУР 1 Тетяною тмгпи ф£то с фЕНЕНКД І

дію машину ядерного уда
ру по Радянському Союзу. 
Машину встигли зупинити: в 
листопаді — через шість 
хвилин після помилкової 
тривоги, а червні — через 
три хвилини. Та ці шість і 
три хвилини війна немов 
уже йшла...

А що якби на первинну 
технічну помилку наклалася 
вторинна технічна помилка, 
чи помилка судження лю
дини при перевірці, чи пси
хологічна випадковість?.. •

Те, що в результаті стало
ся б, виходить далеко за 
рамки двосторонніх амери- 
кано-радянських відносин, 
Мова йде про долі світу, 
країн і народів, яких ядер
на катастрофа осторонь не 
залишить. Недавно в допо
віді на урочистих зборах у 
Москві, присвячених 25- 
річчю Варшавського Дого
вору, секретар ЦК КПНС то
вариш К. 6. Русаков нагадав: 
світ перенасичений засоба
ми масового знищення, «їх 
зібралося стільки, що, якби 
асі ці засоби пустити в хід, 
життя на землі було б зни
щено».

Ніяка технічна система, 
створена людиною, не мо
же бути досконалою, недо
сконалі й люди. Про те, на
скільки серйозна ця проб
лема, нагадує спеціальна 
Угода про заходи по змен
шенню небезпеки виникнен
ня ядерної, війни між СРСР 
і США, укладена у Вашінг- 
тоні ЗО березня 1У71 року. 
В статті першій цієї угоди 
записано: «Кожна сторона 
зобов язана продовжувати 
здійснювати і вдосконалю
вати так, як вона знайде це 
потрібним, вживані нею ор
ганізаційні й технічні захо
ди, з тим щоб з'апобігти ви
падковому чи несанкціоно
ваному застосуванню ядер
ної зброї, що перебуває 
під її контролем».

Точно кажучи, всі помил
ки американського комп’ю-

тьох західних діячів, які вка
зують на те, що загрози ра« 
дянського нападу не існує, 
наприклад, наприкінці ми
нулого року генеральний 
секретар НА і О Иозеф Лун<| 
в інтерв ю газеті «Вельт» 
сказав, що коли запитують, 
чи має намір Радянський 
Союз напасти на Захід, то 
він, Лунс, відповідає, що 
думає, щоб у Радянського 
Союзу були подібні наміри. 

По-друге, можна говори
ти про приписування іншій 
стороні власних звичок. Ан
тивоєнний активіст Д. Еллс- 
берг, який працював ' свого 
часу в адміністрації Джона 
Кеннеді, розповідає про іс
нування щорічного «Об єд
наного плану стратегічних 
/ложливостей», котрі він ха
рактеризує як «план ядер
ного першого удару».

У зв язку з цим можна 
передбачити й таку можли
вість: прихильники превен
тивної війни в Пентагоні 
скористаються помилкови
ми даними комп'ютера для 
того, щоб здійснити заміри, 
перейменувавши перший 
удар у «застерігаючий»,

І іентагонівським страте
гам добре відомо, що ра
дянська воєнна доктрина 
спирається на ідею нищів
ного удару по агресору у 
відповідь. Удару у відпо
відь, а не першого. За цих 
умов система «раннього 
застерігання» — в самому 
Пентагоні, а не в мережі 
радарів і комп’ютерів.

Світова громадськість 
справедливо занепокоєна 
залежністю існування люд
ства від випадковостей 
десь у штаті Колорадо, 
особливо нині, в 'період 
нервозної і в багатьох си
туаціях — безвідповідаль
ної поведінки Вашінгтона. 
Війні волею випадку треба 
протиставити мир волею 
розуму.

Г. ГЕРАСИМОВ. 
(АПН).

ФУТБОЛ

Лідер лишається
Наближається до кінця 

перше коло чемпіонату 
країни з футболу серед 
клубів другої ліги. У ві
сімнадцятому турі, ЯКИЙ 
відбувся минулого чет
верга, «Зірка» на своєму 
стадіоні приймала лідера 
п’ятої української зони 
— чернігівську «Букови
ну». Нагадаємо, що зуст
річі цих колективів зав
жди проходять цікаво й 
напружено. Так було й 
цього разу. Вже з самого 
початку поєдинку госпо
дарі нав’язали гостям 
темп. На третій хвилині 
Андрій Карп’юк, якого 
визнано кращим гравцем, 
послав м’яч над пере
кладиною воріт. За де
в’ять хвилин удар Юрія 
Касьоикіна парирує гол
кіпер гостей Володимир 
Нікітін. Атаки кіровоград- 
ців не припиняються. На

лідером
двадцятій хвилині прост- 
рільпу передачу з право
то краю використовує Ка- 
сьонкін. На табло — 1.0.

Другий тайм, як 1 пер
ший, теж почався атака
ми наших земляків. На 
п’ятдесятій хвилині Ва
лерій Самофалов міг по
двоїти рахунок. Та заме
тушився 1 но зумів про
бити по воротах. А за ві
сім хвилин помилка за
хисників і воротаря Ва
лерія Музичука дала 
змогу центральному на
падаючому буковинців 
Володимирові СаКалову 
встановити рівновагу. До 
фінального свистка суд
ді республіканської кате
горії Сергія Щербака з 
Києва суперникам , не 
вдалося змінити рахунок 
Отя'се, нічия — 1:1.

В. ШАБАЛІН.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1980—<581 повчальний рік

Есгупні екзамени на обидві спеціальності згідно з гра
фіком роботи приймальної комісії:

в Олександрійському радгаспі-технікумі — з 7 по 11 
липня (Свіглоесдсьний, ОнуфріЇЕсьний, Олександрійсь
кий і Гіетрівський райони);

у Голованівсьному СГІТУ № 8 _  з 28 по 31 серпня
(Гсловенізський, Ульяновський, Гайворонський, Більшан- 
ський, Новоархангельський райони);

у НовомиргородсЕНСму зоовегтехнінумі — з 4 по 8 
серпня (Новом.иргс-родський, Малооиснівський, Добро- 
вєличківський, Слександрівський райони);

у Бсбринецькому сільськогосподарському технікумі 
— З 11 по 15 серпня (Бсбоинецький, Устинівський, До- 
линсьний, Иомпеніївський райони);

у Кіровогредському технікумі механізації сільського 
господарства — з 18 по 22 серпня (Кіровоградський, 
Знам’янський, Новгсрсдківський, Новоукраїнський ра
йони).

На спеціальність «Механізація сільського господар
ства» додатково вступні екзамени будуть у технікумі з 
1 по 5 грудня.

Початок навчання: на спеціальності «Бухгалтерський 
облік у сільськогосподарському виробництві» — вере
сень 1980 року, на спеціальності «Механізація сільсько
го господарства» — січень 1981 року.

Адреса: 316050. МСП-4, м. Кіровоград, вул. Еопксва,

(заочна форма кавчання).
Технікум готує техніків-механіків сільського госпо

дарства та бухгалтерів сільськогосподарського вироб
ництва.

Строк навчання: на спеціальності «Механізація сіль
ського господарства» — 2 роки і 10 місяців, на спе
ціальності «Бухгалтерський облік у сільськогосподар
ському виробництві» — 1 рік і 10 місяців.

Приймають громадян без обмеження віку, які працю
ють у системі сільського господарства і мають серед
ню освіту. Механінів колгоспів і радгоспів, бригадирів 
тракторних бригад, їхніх помічників та бухгалтерів при- 
ймаютз поза конкурсом.

Вступники складають екзамени з української або ро
сійської мови і літератури (твір), математики (усно).

Відмінників навчання зараховують без екзаменів.
Заяви про вступ приймають у технінумі та відділи 

кадрів районних управлінь сільського господарства за 
місцем проживання:

на спеціальність «Бухгалтерський облік у сільськогос
подарському виробництві» — по 16 серпня;

на спеціальність «ААеханізація сільського господар
ства» — по 29 листопада.

До заяви слід додати атестат про освіту (оригінал), ___________ _____ *
чотири фотокартки 3X4 см, виписну з трудової (кол- заочний відділ технікуму, 
госпної) книжки, довідку про стан здоров’я (форма 
N2 286). Паспорт пред’являють особисто. Зам. 344.

ДИРЕКЦІЯ.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
Великого поширення набув автоматичний між

міський телефонний зв’язок. Він дає можливість 
абонентам без допомоги телефоністки вести.між
міські переговори по телефону, підключеному до 
Кіровоградської міської телефонної мережі АТС 2, 
З, 4, 6, 7.

Щоб здійснити розмову з іншим містом, необ
хідно зняти трубку і, почувши сигнал, набрати 
цифри «89», код погрібного міста і помер телефо
ну абонента, якого ви викликаєте, а потім номер 
телефову, по якому вн розмовляєте.

Про вірному наборі через 2—5 секунд ви ночує
те два коротких сигнали високого топу, через 20— 
ЗО секунд відбудеться з’єднання, а потім надійде 
сигнал «вільно» або «зайнято». Якщо через ЗО се
кунд з’єднання не відбулося, негайно кладіть 
трубку і звертайтеся до техніка АМТС по телефо
ну 2-58-20, 2-8’2-18.

При користуванні автоматичним міжміським 
зв’язком розмова.тривалістю одна хвилина і менше 
оплачується у розмірі вартості хвилини розмови. 
Розмова тривалістю більше однієї хвилини опла
чується ПОХВНЛІІННО.

Облік тривалості розмови починається з момен
ту відповіді будь-якої особи но телефону, ЯКИЙ Ви ' 

* внклнкаєт е.
При виклику абонента через комутаторну уста

новку відрахування тривалості розмови почина
ється з моменту відповіді телефоністки установ
ки. "

Помер телефону абонента в іншому місті можна ' 
знайти через довідкове бюро цього міста.

Коди і телефони довідкових бюро АТС міст, з 
якими є автоматичний 
зв’язок.

ЗАПРОШУЮТЬ
НА
НАВЧАННІ

it. КІРОВОГРАДСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ПРОВАДИТЬ НАБІР

учнів у І, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 класи.

У школі учні крім середньої освіти набувають спеці
альностей токаря, швачин, штукатура-маляра, столяра- 
верстатиика.

Школа працює за кабінетною системою навчання, 
має 26 добре обладнаних кабінетів, спортивний комплекс 
для занять фізичною культурою і спортом. Улітку діє 
піонерський табір, а також табір праці й відпочинку для 
старшокласників.

їІастпиі учнів падають пільги, в. утриманні в школі. 
При інших рівних умовах перевагу в пільгах віддають 
учням 9-х класів.

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Короленкз, 
4. Телефон 7-01-31. їхати тролейбусами №№ 2, 4, 6 до 
зупинки «Шнолз-іптерпат».

НАПРЯМИ

Біла Церква
Володарка
Дніпропетровськ
Донецьк
Київ
Миколаїв -
Одеса
Полтава
Персяслав-Хмельницький
Черкаси
Фастів

РА Й ЦЕНТРИ КІРО ВОГ РАДСБ КОЇ

міжміський телефонний

ПІ <и 
. х X ь ОБ 
Й— s

О g So 
■в-й'ор: о<ц п д . п m uо о о а -в .« ОооЦїХР- НИ. «ар. I

.89044 63 5-12-99
89044 69 5-13-00
89056 0 22-22-22 -•
89062 0 22-22-22
89044 2 22-22-22
89051 00 5-15-55
89048 0 22-22-22
89053 00 2-22-22
-89044 67 .5-23-79 ;
89047 22 2-2-2-22
89041 65 5-80-40

£

Зам. 341.
ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАДГОСП ТЕХНІКУМ

ОБЛАСТІ
Олександрія 89204 — 3-22-22
Олександрівна 89’202 0 90-21
Головаиіііськ 89212 — 2-14-44
Долйнська 89208 — 2-17-59
Знам’янка 8921)7 0 21-02
Компановка «0200 — 9-14-44
Мила Виска 89210 — 9-13-87
ИоЕоукраїпка «9211 — 2-15-80
Новгородка 89201 — 9-16-44
Нояомиргород 89219 — 9-13-03
Петрове 89206 — 9-13-98
Світлово дськ -802 ?3 0 34-34
Ульяновка 81’213 — 9-1-5-50

АВТОМАТИЧНимКОРИСТУЙТЕСЯ
МІЖМІСЬКИМ ТЕЛЕФОННИМ ЗВ’ЯЗКОМ

Зам. 347. Кіровоградська ТТСПРИЙМАЄ УЧНІВ
на 1980—1981 навчальний рік

па дешипї ьідділ зі спеціальностями «Зоотехнія» і 
«Ветеринарія» та на заочншї відділ зі спеціальністю 
«Зоотехнія».

Технікум готує зоотехніків і ветеринарних фельдше
рів для роботи в колгоспах, радгоспах, на влемі осподар- 
ствах, ялемзакодах, державних станціях по племінній ро
боті, станціях штучного оєіменівнл тварин, станціях по 
боротьбі із захворюваннями сільськогосподарських тва
рин та ін.

Крім основної кваліфікації, кожному випускникові 
денного й заочного відділів присвоюють додаткові ква
ліфікації шофера, техніка по штучному осімепінпю сіль
ськогосподарських тварин, механізатора тварипіпщьких 
ферм.

На І курс денного зоотехнічного відділення та па І 
курс заочного зоотехнічного відділення приймають осіб, 
ще мають освіту за 8—9 класів.

На II курс денного зоотехнічного Гі ветерппарвого від
ділень приймають осіб, що мають середню освіту.

На II курс денного відділення аоотехиіпів-оргапізаго
рів приймають осіб, що мають середню осел у,, стаж 
роботи не менше трьох років та направлення з колгоспів 
і радгоспів.

На НІ курс заочного зоотехнічного відділепня прийма
ють осіб, що мають середню освіту і працюють у сіль
ському господарстві.

Строк навчання:
на денному ветеринарному відділенні — 3 роки і 6 

місяців; на зоотехнічному відділенні — 3 роки і 7 міся
ців на базі неповної середньої ніколи та 2 роки і 6 мі- 

Ісяців на базі середньої школи; на заочному відділенні—
2 роки і 6 місяців па базі середньої школи; на відділенні 
зоотехніків-оргзшзаторів — 2 роки.

Заяви приймають:
на денний відділ: па базі неповної середньої школи — 

з 1 червня по 1 серпня, на базі середньої школи — з 1 
червня по 14 серпня; на заочний відділ — з 2 жовтня но 
ЗО листопада.

Вступники подають заяву, атестат чи свідоцтво про 
восьмирічну освіту (оригінал), довідку про етап здо
ров’я (форма № 286), 4 фотокартки 3)<4 ем, працюючі
— виписку з трудової книжки, командировані па нав
чання підприємствами, колгоспами і радгоспами — на
правлення за єдиною формою.

Вступні екзамени:
па денному відділі — з 1 по 20 серппя, па заочному— 

з 1 листопада по 15 грудня з таких предметів:
на І курс — з української або російської мови (дик

тант), математики (усно);
на II к^рс ст-ціоііарпого і на ПІ курс заочного відділів

— з української або російської мови і літератури (твір), 
хімії (усно).

ІІа заняття слід прибути па виклик технікуму.
Початок навчання: па денному відділі — з 1 всрсспл 

1980 року, па заочному — з 2 січня 1981 року. Учнів 
денного відділу забезпечують стипендією та гуртожит
ком на загальних підставах.

При технікумі працює їдальня.
Для підготовки де вступних екзаменів організовано 

платні курси. Курси працюватимуть з 15 липня.
Заяви надсилати па адресу: 317900, м. Олександрія, 

Кіровоградської єбл., вул. Діброви, 85, радгссп-тсхні- 
кум.

ЗБЕРІГАТИ ГРОШІ В ОЩАДНИХ КАСАХ 
НАДІЙНО, ВИГІДНО, ЗРУЧНО

Опівдні кйсіг приймають вклади до запитання, 
термінові ешраші /і на поточні рахунки.

Опівдні каси надають вкладникам ряд вигод і 
переваг:

по вкладах, внесених в ощадні каси, виплачу
ється доход у вигляді процентів або виграшів;

вкладник може поповнити спій вклад у будь-якій 
ощадній кг.еі Радянського Союзу;

він може видати доручення па одержання вкла
ду. заповісти вклад будь-кому;

перевести вклад з однієї ощадної каси в іншу; 
одержати свій вклад у центральній ощадній ка

сі свого району: і ; .(і
Вкладникові не обов’язково з’яВЛЯТЛСйШ БшІ>ДпУ 

пасу для внесення вкладу. Він може подати в бух
галтерію свого підприємства, установи або колгос
пу заяву про перерахування відповідної суми із 
заробітку на рахунок по вкладах в ощадній: 1<

Держава івраптуб таємницю вкладів, . }:і 
ріганнп н видачу на першу вимогу вкладника

ЗБЕРІГАЙТЕ ГРОШІ В ОЩАДНИХ КАСАХ.
Управління держтрудощадигс 

Кіровоградської області.

Есе-
S'

Зам 246.

Зам. 342.
ДИРЕКЦІЯ.

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10021 
(автобусний пари)

набирає па курси перепідготовки події» усіх класів 
на категорію «Д». що дає право працювати па ав
тобусах міських і приміських маршрутів.

Під час навчання курсантам виплачують стипен
дію — 115 крб. па місяць.

Одпиакіп забезпечують гуртожитком.
Курсанти користуються правом безплатного 

проїзду па автобусах міських маршрутів.
Звертатися па адресу, м. Кіровоград, вул. Аеро-

флотсьиа, 15, відділ надрів.
АДМІНІСТРАЦІЯ-

Зам. 344.

4-

>

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.
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